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REGLEMENTE 1 

Kapitel 1  Allmänna bestämmelser 

 

1§ Tillämpning 
De fö rfattningar söm reglementet grundar sig pa  a r: 

1. Landskapslagen öm utbildning pa  gymnasieniva  (2011:13), nedan kallad gymnasiela-

gen, samt senare a ndringar (2014:39) öch (2013:51), 

2. landskapsfö rördningen öm gymnasieutbildning (2011:75), nedan kallad gymnasie-

fö rördningen, samt senare a ndringar (2013:115), (2014:40) öch (2016:24), 

3. landskapslagen öm a ndring av landskapslagen öm la röavtalsutbildning (2011:14), ne-

dan kallad la röavtalslagen,  

4. landskapsfö rördningen öm la röavtalsutbildning (2011:76), nedan kallad la röavtals-

fö rördningen, öch 

5. fö rvaltningslagen fö r landskapet Å land (2008:9), nedan kallad fö rvaltningslagen. 

Kapitel 2 Organisation 

 

2§ Organ och ledning 
I enlighet med gymnasielagens 5 kapitel skall vid myndigheten Å lands gymnasium finnas 

en styrelse söm ansvarigt fö rvaltningsörgan samt en fö rvaltningschef söm leder sa va l 

myndigheten söm en samördnings- öch resursenhet. Underlydande myndigheten finns 

tva  skölör, Å lands lyceum öch Å lands yrkesgymnasium. Vardera skölan leds av en rektör. 

Myndigheten öch skölörnas uppdrag beskrivs i gymnasielagen. Da rtill skall finnas en sam-

ördningsgrupp, ledningsgrupper fö r skölörna, la rarköllegium, studerandeka r öch stude-

randera d. I enlighet med gymnasielagens 31§ skall a ven finnas yrkesra d. Vidare stadgas i 

reglementet na rmare öm den interna örganisatiönen i enlighet med gymnasielagen 64§ .   

3§ Styrelsens uppgifter 
Styrelsen har ett ö vergripande lednings-, utvecklings- öch tillsynsansvar fö r Å lands gym-

nasiums verksamhet i enlighet med vad söm i gymnasielagen 56§ stadgas. Styrelsen kan 

delegera avgra nsade delar av sitt uppdrag i enligt med gymnasielagen 56§ 4.möm. Har i 

lag eller fö rördning fö reskrivits att en viss uppgift ankömmer pa  fö rvaltningschef eller 

rektör kan styrelsen inte ta ö ver den uppgiften.   

4§ Styrelsens sammansättning 
Om styrelsens sammansa ttning stadgas i gymnasielagens 54§. Styrelsen besta r av hö gst 

sju medlemmar samt persönliga ersa ttare tillsatta av landskapsregeringen. Styrelsen 

skall bereda fö retra dare fö r de studerande mö jlighet att delta i styrelsesammantra den. 

Styrelsen kan a ven bereda fö retra dare fö r la rare öch ö vrig persönal mö jlighet att delta. 

Fö retra dare fö r studerande, la rare öch annan persönal söm deltar i ett styrelsesamman-

tra de har yttrandera tt men ej rö stra tt.  
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5§ Företrädare för studerande i styrelsen 
I tillägg till gymnasielagens stadgande bestäms i detta reglemente följande: 

Studerande vid Å lands lyceum utser en representant öch en persönlig ersa ttare öch 

studerande vid Å lands yrkesgymnasium utser tva  representanter öch tva  persönliga er-

sa ttare fö r en mandatperiöd pa  ett a r söm inleds 1.1 öch avslutas 31.12.  Om fö retra dare 

eller ersa ttare under mandatperiöden avslutar sina studier ska styrelsen avskilja fö retra -

daren eller ersa ttaren fra n uppdraget. Studerande i respektive sköla ska utse en ny fö re-

tra dare eller ersa ttare fö r resterande delen av mandatperiöden.  

Studerandera det i Å lands lyceum öch studerandera det i Å lands yrkesgymnasium a r 

ansvariga fö r valet. Studerandera den utser vardera en valkömmitte  med uppgift att skö ta 

nöminering av kandidater, valfö rberedelser, valfö rra ttning öch rö stra kning. Valet fö rra t-

tas senast i bö rjan av december öch datum fö r val ska kungö ras minst tva  veckör i fö rva g.  

Studerandera det meddelar skriftligt styrelsen den valda fö retra darens namn öch persön-

lig ersa ttare.  

 

6§ Företrädare för lärare och övrig personal i 
styrelsen 

I tilla gg till gymnasielagens stadgande besta ms i detta reglemente fö ljande: 

La rarköllegiet vid Å lands lyceum öch la rarköllegiet vid Å lands yrkesgymnasium utser 

vardera en fö retra dare öch en persönlig suppleant fö r samma mandatperiöd söm styrel-

sen, dvs. under den tid söm landskapsregeringens mandatperiöd varar. Rektör vid Å lands 

lyceum öch rektör vid Å lands yrkesgymnasium meddelar skriftligt styrelsen namnen pa  

de valda fö retra darna öch deras persönliga ersa ttare. Om en fö retra dare eller ersa ttare 

under mandatperiöden avga r fra n sin tja nst eller befattning vid Å lands gymnasium ska 

styrelsen avskilja fö retra daren eller ersa ttaren fra n uppdraget öch la rarköllegiet ska utse 

en ny fö retra dare eller ersa ttare fö r a tersta ende delen av mandatperiöden.  

Ekönömichefen ördnar val sa  att den ö vriga persönalen kan utse en fö retra dare öch en 

persönlig ersa ttare söm sin representant i styrelsen. Ekönömichefen meddelar skriftligt 

styrelsen namnen pa  fö retra dare öch ersa ttare. Om en fö retra dare eller ersa ttare under 

mandatperiöden avga r fra n sin tja nst eller befattning vid Å lands gymnasium ska styrelsen 

avskilja fö retra daren eller ersa ttaren fra n uppdraget öch persönalen ska utse en ny fö re-

tra dare eller ersa ttare fö r a tersta ende delen av mandatperiöden.  

7§ Förvaltningschefen 
I enlighet med gymnasielagen 57§ utser styrelsen fö r viss tid en fö rvaltningschef fö r led-

ning öch utveckling av Å lands gymnasium. Fö rvaltningschefen har direkt under styrelsen 

ett ö vergripande ansvar i fö rvaltningsfra gör inöm Å lands gymnasium. Fö rvaltningschefen 

a r fö redragande i styrelsen i alla a renden söm rö r myndigheten Å lands gymnasium öch 

de underlydande skölörna. 

I tilla gg till gymnasielagens stadgande besta ms i detta reglemente fö ljande: 

Styrelsen utser fö rvaltningschef fö r viss tid, 7 a r. Fö rvaltningschefen kan ansta llas med 

prö vötid.   

Åv styrelsen utsedd persön fungerar söm sta llfö retra dande fö r fö rvaltningschefen fö r 

samma mandatperiöd söm styrelsen.  

Fö rvaltningschefen har persönal, ekönömi- öch budgetansvar enligt vad söm stadgas 

i kap.4. i detta reglemente. 

Styrelsens beslutandera tt öm avsta ngning av studerande i enlighet med gymnasiela-

gens 46§ a r genöm detta reglemente delegerat till fö rvaltningschefen.  
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Styrelsens uppgift att besluta öm styrdökument, instruktiöner öch handlingsplaner 

enligt 56§ 3 möm punkt 8 i gymnasielagen delegera till fö rvaltningschef. Undantaget la -

röplaner, reglemente eller annat styrdökument söm specifikt ömna mns i lag att anköm-

mer pa  styrelsen att besluta öm.  

Fö rvaltningschefen beslutar i a renden söm ga ller Å lands gymnasiums interna fö rvalt-

ning öm inte na göt annat besta mts i lag, fö rördning eller i detta reglemente. 

8§ Rektorer 
I enlighet med gymnasielagens 58§ utser styrelsen fö r viss tid en rektör fö r Å lands lyceum 

öch en rektör fö r Å lands yrkesgymnasium fö r ledning öch utveckling av respektive sköla. 

Rektörerna skall vara pedagögisk ledare öch se till att verksamheten skö ts effektivt öch 

fö rfattningsenligt öch i ö verenssta mmelse med skölans uppdrag. Rektör ska söm chef fö r 

la rarna öch annan persönal söm hö r till skölan leda utvecklingen av undervisning öch ö v-

rig verksamhet. 

I tilla gg till gymnasielagens stadgande besta ms i detta reglemente fö ljande: 

Styrelsen utser rektörerna fö r viss tid, 7 a r.  

Rektör har persönal, ekönömi- öch budgetansvar fö r respektive sköla enligt vad söm 

stadgas i kap.4. i detta reglemente.  

Rektör skall da rtill: 

• Ånta studerande söm efter ansö kningstidens slut i gemensamma elevantagningen an-

sö ker öm lediga studieplatser inöm ramen fö r ga llande dimensiönering  

• Utfa rda skriftlig varning till studerande.  

• Gödka nna examensbetyg. 

• Bevilja studieuppeha ll öm hö gst ett la sa r, inöm Å YG beviljar döck bitra dande rektörer 

studieuppeha ll fö r studerande inöm egen enhet.  

• Bevilja studerande ledigheter, inöm Å YG beviljar döck bitra dande rektörer ledighet 

fö r studerande inöm egen enhet. 

• Bevilja studerande ra tt till kömpletteringsstudier.  

• Gödka nna la röavtal öch betyg fö r la röavtalsstudier.  

• Ånsvara fö r anördnande av kursverksamhet inöm ramen fö r budget.  

• Ånta validander.  

• Bevilja studerande ra tt att avbryta studierna, inöm Å YG beviljar döck bitra dande rek-

törer ra tten att avbryta studier fö r studerande inöm egen enhet. 

9§ Prorektorer 
Styrelsen utser pa  fö rvaltningschefens fö rslag en av Å lands lyceums lektörer öch en av 

Å lands yrkesgymnasiums bitra dande rektörer till prörektörer i respektive sköla fö r 

samma mandatperiöd söm styrelsen. Uppdraget skö ts vid sidan av ördinarie tja nst. 

Prörektör a r rektörs sta llfö retra dare. Prörektör kan a ven bista  rektör med sa rskilda 

uppgifter i verksamheten i enlighet med av rektör faststa lld uppdragsbeskrivning.  

 

10§  Biträdande rektorer 
Å lands yrkesgymnasiums utbildningsenheter leds av bitra dande rektörer direkt under-

sta llda rektör. Bitra dande rektörerna a r fö rma n fö r pedagögisk öch administrativ persö-
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nal med huvudsaklig placering vid respektive enhet. Bitra dande rektörerna leder plane-

ring, daglig verksamhet, uppfö ljning öch utveckling inöm enheten enligt rektörs ö vergri-

pande instruktiöner.  

Bitra dande rektör har persönal, ekönömi- öch budgetansvar fö r respektive enhet en-

ligt vad söm stadgas i kap.4. i detta reglemente. 

Bitra dande rektör skall da rtill: 

• Beviljar studieuppeha ll fö r hö gst ett la sa r fö r studerande inöm enheten. 

• Beviljar ledighet fö r studerande inöm egen enhet.  

• Bevilja studerande ra tt att avbryta studierna.  

11§  Skolornas ledningsgrupper  
I enlighet med gymnasielagens 61§ har Å lands lyceum öch Å lands yrkesgymnasium 

varsin ledningsgrupp med rektör söm ördfö rande. I ledningsgruppen inga r fö retra dare 

fö r la rare öch ö vrig persönal samt studerande.  

Ledningsgruppen besta r av rektör öch prörektör, bitra dande rektörer (yrkesgymna-

siet), minst en representant fö r la rarna, minst en representant fö r studerande öch minst 

en fö r ö vrig persönal. Rektör har ra tt att kalla fler representanter till ledningsgruppen. 

Representanter fö r studerande va ljs fö r ett la sa r, representanter fö r la rare öch ö vrig 

persönal va ljs fö r en mandatperiöd pa  tva  a r. La rarnas representant utses av la rarkölle-

giet, ö vrig persönal utser inöm sig en representant. Studerandes representant utses av 

studerandera det. 

Rektör eller i rektörs sta lle prörektör kallar till mö te.  

Ledningsgrupperna skall enligt gymnasielagens 61§ örganisera verksamheten sa  att 

gymnasiets tötala resurser samördnas öch anva nds öptimalt.   

I tilla gg till gymnasielagens stadgande har ledningsgruppen fö ljande uppgifter: 

• ta sta llning till rektörs fö rslag, 

• ta sta llning till ölika teman under la sa ret, gemensamma aktiviteter öch prögram 

• bereda a renden fö r behandling i samördningsgruppen 

• ta initiativ till verksamhetsfö ra ndringar öch utveckling, 

• behandla andra fö r skölan angela gna fra gör 

12§ Lärarkollegium 
Enligt 62 § gymnasielagen ska la rare tillhö ra ett la rarköllegium i den sköla da r la raren 

har merparten av sin undervisning. 

Till la rarköllegiet hö r rektör, lektörer öch timla rare öch annan undervisningspersö-

nal, studiehandledare öch IKT-handledare. Skölha lsöva rdare, -kuratör öch -psykölög kan 

na rvara vid köllegiets sammantra den.  

Rektör a r ördfö rande öch sammankallande i köllegiet. La rarköllegiets mö ten döku-

menteras i prötököll. Prörektör eller annan av rektör utsedd persön a r sekreterare vid 

mö tena.  

La rarköllegiet skall ta sta llning öch ger utla tanden i pedagögiska fra gör öch andra fö r 

la rarköllegiet angela gna fra gör. 

Utö ver la rarköllegium fö r respektive sköla sammankallar öch leder bitra dande rektör 

inöm Å YG pa  mötsvarande sa tt la rarköllegium fö r respektive enhet. Rektörer öch bitra -

dande rektörer kan da rtill indela la rarna i ölika prögram- öch a mnesvisa la rarlag fö r att 

planera öch utveckla a mnesundervisningen.  
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13§ Samordningsgrupp 
Fö rvaltningschefen, rektör fö r Å lands lyceum öch rektör fö r Å lands yrkesgymnasium bil-

dar i enlighet med besta mmelserna i gymnasielagen 60 § (2011:13) en samördningsgrupp 

med uppgift att köördinera verksamheten.  

Samördningsgruppen ger fö rslag öch underlag fö r styrelsens beslut samt ser till att 

besluten verksta lls i örganisatiönen.  

Fö rvaltningschefen a r ördfö rande i samördningsgruppen. Gruppens sammansa ttning 

kan utö kas enligt fö rvaltningschefens beslut.  

Vid mö ten fö rs prötököll. Prötököllen ska finnas tillga ngliga fö r persönalen.  

14§ Samordningsenhet 
Samördningsenheten a r en enhet under myndigheten Å lands gymnasium vari inga r all 

persönal söm inte a r understa lld rektörerna. Samördningsenheten leds av fö rvaltnings-

chefen. I samördningsenheten finns sakkunnig- öch specialistfunktiöner söm har till 

uppgift att pa  ett samlat öch effektivt sa tt administrera fö rvaltning, ekönömi, IT öch 

andra stö dfunktiöner.  

Avdelningar: 

Allmän förvaltning 

Personal inom myndighetens allmänna förvaltning. Leds av förvaltningschefen.  

Ekonomiavdelningen 

Personal inom ekonomi- och personaladministration, samt kök, städ och vaktmästeri. 

Leds av ekonomichefen. Ekonomichefen ansvarar för myndighetens ekonomiadministrat-

ion samt har personal, ekonomi- och budgetansvar för avdelningen enligt vad som stadgas 

i kap.4. i detta reglemente. 

IT-avdelningen 

Personal inom IT. Leds av IT-chefen. IT-chefen ansvara för myndighetens IT-system, IT-

utrustning och IT-tjänster samt har personal, ekonomi- och budgetansvar för avdelningen 

enligt vad som stadgas i kap.4. i detta reglemente. 

Fö rvaltningschefen kan besluta öm a ndrad delegering ga llande den interna ansvars-

fö rdelningen inöm samördningsenheten.  

15§ Utbildningsenheter 
Vid Å lands lyceum tillhö r all utbildningsverksamhet öch tillhö rande pedagögisk- öch ad-

ministrativ persönal söm i huvudsak a r verksamma vid Å lands lyceum rektörs ansvars-

ömra de.  

Å lands yrkesgymnasiums utbildningsverksamhet med rektör söm ansvarig a r indelad 

i enheter. Enheterna leds av bitra dande rektörer söm rappörterar till rektör.  

Å lands yrkesgymnasium a r indelat i fö ljande enheter:  

Enheten Neptunigatan 19 

Inöm enheten bedrivs Å lands yrkesgymnasiums utbildningar inöm ömra dena teknik öch 

frisö r 

Enheten Strandgatan 1 

Inöm enheten bedrivs Å lands yrkesgymnasiums utbildning inöm turism-, köstha lls- öch 

ekönömibranschen, inöm samha llsvetenskapligt, fö retagsekönömiskt öch administrativt 

ömra de samt inöm naturvetenskapligt ömra de. 

Enheten Östra Skolgatan 2 

Inöm enheten bedrivs Å lands yrkesgymnasiums utbildningar inöm söcial- öch ha lsööm-

ra det, samt inöm humanistiskt öch pedagögiskt ömra de. 

Utbildningsprögram inöm yrkesinriktad special- öch tra ningsundervisning rappörte-

rar direkt till rektör.  
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Till enheternas ansvarsömra de hö r a ven eventuell annan utbildning eller utbildnings-

relaterad service- arbets- öch rö relseverksamhet söm skölan driver i anslutning till re-

spektive prögrams utbildningsömra de.  

Pedagögisk öch administrativ persönal tillhö r den utbildningsenhet da r de huvudsak-

ligen verkar.  

Persönal verksamma vid Å YG söm inte inplacerats under na gön av övanna mnda ut-

bildningsenheter rappörterar till rektör.   

16§ Yrkesråd 
I enlighet med gymnasielagens 31§ skall styrelsen tillsa tta yrkesra d.  

I tilla gg till gymnasielagens stadgande öm yrkesra dets uppgifter öch sammansa ttning 

besta ms i detta reglemente fö ljande öm yrkesra dens beslutsfattande öch andra ömsta n-

digheter av betydelse fö r yrkesra dens funktiön öch uppgifter:  

Styrelsen utser ett yrkesra d per enhet, samt ett fö r yrkesinriktad specialundervisning.  

Ett yrkesra d besta r av minst fem ördinarie medlemmar varav minst en tredjedel repre-

senterar arbets- öch na ringslivet. Mandatperiöden fö r studerandes representanter a r ett 

a r.  

Yrkesra det sammantra der pa  kallelse av ördfö rande. Ordfö rande sammankallar till 

mö te na r ördfö rande eller minst tre av de ördinarie ledamö terna sa  ö nskar. Kallelse till 

mö te sker senast tre dagar innan mö tet.  

Bitra dande rektör a r fö redragande i yrkesra det. Söm sekreterare fungerar en av yr-

kesra dets medlemmar eller en av skölan utsedd persön. Yrkesra dets mö ten skall prötö-

köllfö ras. 

Varje ördinarie ledamöt har en rö st pa  yrkesra dets mö ten. Yrkesra det a r beslutsfö rt 

da  minst ha lften av ledamö terna samt ördfö rande eller viceördfö rande a r na rvarande. 

Beslut tas med enkel majöritet. Om rö sterna faller ja mnt avgö r ördfö randes rö st. Sluten 

ömrö stning kan ske pa  bega ran.  

Ja vig ledamöt skall avla gsna sig under a rendets behandling.  

Beslut kan tas per capsulam  

17§ Studeranderåd 
Ålla studerande i en sköla bildar tillsammans en studerandeka r. Studerandeka ren i var-

dera skölan utser a rligen en styrelse, studerandera det, söm fö retra der de studerande. 

Val av studerandera d öch studerandera dets arbete regleras av stadgar söm faststa lls av 

rektör.  

Kapitel 3 Sammanträdesförfarande 

18§ Styrelsens sammanträden 
Styrelsen sammantra der pa  kallelse av ördfö rande eller viceördfö rande öch a r beslutfö r 

da  ördfö randen eller viceördfö randen samt minst ha lften av antalet medlemmar a r na r-

varande.  

Styrelsen ska sammankallas da  fö rvaltningschefen, en rektör eller minst tre av styrel-

sens medlemmar bega r det.  Kallelse till mö te sker en vecka i fö rva g öch fö redragning 

minst tre dagar i fö rva g. Styrelsen har ra tt att ta upp a renden söm inte finns pa  fö redrag-

ningslistan.  
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Beslut fattas med enkel majöritet. Vid lika rö stetal avgö r ördfö randens rö st utöm vid 

persönalval da  lötten avgö r. Vid disciplina rt a rende vinner den a sikt söm fö retra der 

lindrigaste pa fö ljd öm rö sterna faller lika.  

Vid beredning, handla ggning öch beslut tilla mpas i ö vrigt fö rvaltningslagen. 

Beslut kan tas per capsulam. 

Ållma nna riktlinjer fö r ö vriga interna mö ten finns sammansta llda i en mö tespölicy 

faststa lld av styrelsen.  

19§ Styrelsens protokoll 
Vid styrelsens mö ten fö r fö rvaltningschefen eller av fö rvaltningschefen utsedd tja nste-

man beslutsprötököll. 

Vid beslut, ömrö stningspröcedur, antecknande av avvikande mening öch inla mnande 

av reservatiönsskrift tilla mpas 6 § i landskapslagen (2008:12) öm a rendenas handla gg-

ning i landskapsregeringen. 

Prötököllet undertecknas av mö tesördfö randen öch fö rvaltningschefen. Tva  medlem-

mar i styrelsen utses vid varje mö te till prötökölljusterare. Justering sker per e-pöst öch 

med namnunderskrift vid fö ljande styrelsemö te. Elektrönisk underskrift kan tilla mpas. 

Kapitel 4 Tjänster, behörighetskrav, uppgifter 
och befogenheter 

20§ Tjänster och behörighet 
I enlighet med gymnasielagen 66§, ska det vid Å lands gymnasium finnas en tja nst söm 

fö rvaltningschef, en rektör fö r Å lands lyceum öch en rektör fö r Å lands yrkesgymnasium. 

Styrelsen besluter öm inra ttande av ö vriga ördinarie tja nster i enlighet med gymnasi-

elagens 65§.  

Behö righetskraven fö r fö rvaltningschef , rektörer, la rare, öch studiehandledare finns 

beslutet i gymnasiefö rördningen.  

Behö righetskrav fö r bitra dande rektör a r hö gsköleexamen pa  magistersniva  samt till-

ra cklig erfarenhet av la raruppgifter.  

Behö righetskrav fö r ekönömichef a r hö gsköleexamen pa  magistersniva  med admi-

nistrativ/ekönömisk inriktning.  

Behö righetskrav fö r IT-chef a r la mplig hö gsköleexamen med datateknisk inriktning 

eller la mplig hö gsköleutbildning kömpletterad med mötsvarande inriktning med kun-

skaper öm öch erfarenheter av systemteknik öch IT-utveckling. 

I samband med beslut öm inra ttande av tja nst besluts behö righetskrav fö r ö vriga 

tja nster. 

Tja nsteinnehavares öch arbetstagares sta llning i örganisatiönen, behö righetsvillkör, 

fö rman, ansvarsömra den, uppgifter öch befögenheter beskrivs i befattningsbeskriv-

ningar fö r respektive tja nst/befattning. Fö r undervisande persönal fö rtydligas arbets-

uppgifternas fö rdelning ytterligare i den persönliga arbetstidsplanen. Befattningsbe-

skrivningarna faststa lls av fö rvaltningschefen. 

Fö rteckning ö ver samtliga ördinarie öch tillfa lliga tja nster/befattningar finns i förm 

av tja nstetabla er söm uppra ttha lls av persönaladministratiönen.  
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Uppdragsbeskrivningar: 

Rektorerna fastställer uppdragsbeskrivningar för övriga uppdrag inom sina ansvarsom-

råden.  

21§ Delegering av myndighetsutövning 
Offentlig makt utö vas inöm Å lands gymnasium av styrelsen, fö rvaltningschef, rektörer 

öch bitra dande rektörer. Dessa kan delegera befögenheter öm inte annat fö reskrivs i lag 

öch fö rördning. Delegeringsbeslut skall ske skriftligt.  

Å ven la rare öch yrkesra d utö var öffentlig makt i fö rha llande till studerande. La rare 

öch yrkesra d kan inte delegera myndighetsutö vning.  

22§ Beslutanderätt vid anställning av personal 
Styrelsen  Förvaltningschef 

  Rektorer 

Förvaltningschef Alla ordinarie och tillfälliga tjänstemän och arbetsta-

gare i tjänste-/arbetsförhållanden som varar samman-

lagt över ett år.  

 Tillfälliga tjänstemän och arbetstagare direkt under 

förvaltningschefen för kortare tid än ett år.  

 

Rektorer, ekonomichef, IT-chef Tillfällig personal inom ansvarsområdet för samman-

lagt högst ett år.  

23§ Beslutanderätt i övriga personalfrågor 
Om gemensamma personalförmåner, friskvård etc. besluter förvaltningschefen.  

 

Semester, tjänstledighet, övriga ledigheter samt fortbildning och tjänsteresor:  

 

Styrelsens ordförande  Förvaltningschefens ledigheter 

Förvaltningschef  Ledigheter över ett år för samtlig personal och även 

kortare ledigheter för personal direkt under förvalt-

ningschefen, samt ledigheter över två månader för öv-

rig personal inom samordningsenheten.  

 

Rektorer Direkt underställd personal inom ansvarsområdet för 

sammantaget högst ett år, samt ledigheter över två 

månader för övrig personal inom skolan.  

 

Biträdande rektorer, Ledigheter kortare än två månader för personal inom 

ekonomichef, IT-chef ansvarsområdet.  

 

Arbetstidredovisning:   

Ålla chefer gödka nner arbetstidsredövisning fö r direkt understa lld persönal inöm sitt 

ansvarsömra de. 

 

Om det andra och därpå följande ålderstillägg beslutar: 

Förvaltningschef Direkt underställd personal 

Rektorer, ekonomichef, IT-chef  Personal inom ansvarsområdet 

 

Avsked beviljas i enligt med 22 §.  
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24§ Ekonomi- och budgetansvar 
Respektive chef gödka nner utgifter öch ansvarar fö r budgetuppfö ljning inöm sitt an-

svarsömra de.  

Fö rvaltningschefen har det ö vergripande budgetansvaret infö r styrelsen. Rektörerna 

har budgetansvar fö r respektive sköla. 

Enhetschefer öch avdelningschefer har ekönömi- öch budgetansvar inöm sitt an-

svarsömra de infö r sin chef söm har det ö vergripande budgetansvaret.  

Delbudgetansvar fö r sa rskilt angivna budgetmöment kan delegeras.  

Inkö psgra nser faststa lls av styrelsen. 

Kapitel 5 Granskning av förvaltning och 
ekonomi 

25§ Granskning av förvaltning och ekonomi 
Å lands gymnasium fö ljer fö rvaltningslagens besta mmelser.  

Den ekönömiska redövisningen ska ske enligt göd revisiönssed. Köntöplanen gö rs av 

landskapsregeringen öch ska ge införmatiön fö r intern öch extern uppfö ljning.  

Styrelsen har skyldighet att se till att den interna revisiönen sker pa  ett lagenligt sa tt.  

26§ Utvärdering och uppföljning av verksamheten 
Ålands gymnasiums verksamhet följs upp årligen genom förvaltningsberättelse och bok-

slut. För myndighetens totala verksamhet uppgörs förvaltningsberättelse enligt budgetår 

och som komplement görs verksamhetsberättelser över skolornas läsår.  

Intern utva rdering öch uppfö ljning sker i enlighet med Å lands gymnasiums kvalitets-

ledningssystem.  

Kapitel 6 Särskilda bestämmelser gällande 
utbildningsverksamheten 

27§ Antagning av studerande till kursverksamhet  
Ånsö kan öm deltagande i kursverksamhet riktas till skölan pa  av skölan meddelat sa tt. 

Åntagning sker enligt anma lningsördning tills kursens dimensiönerade deltagarplatser 

a r fyllda . Eventuella krav pa  fö rkunskaper framga r i respektive kursbeskrivning.  

28§ Samarbete mellan hem och skola 
Beskrivs i läroplanens allmänna del. 

29§ Målen med studerandevården 
Beskrivs i läroplanens allmänna del. 

30§ Beviljande av ledighet för studerande 
Rektör kan i enlighet med gymnasielagen bevilja ledighet av sa rskilda örsaker. Beslutan-

dera tten kan delegeras.  
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Ledighet kan beviljas öm studierna/studietakten inte a ventyras öch öm berö rda la -

rare bedö mer att studerande pa  egen hand kan fullgö ra de studier söm behandlas under 

ledigheten. 

31§  Läroavtalsutbildning 
Rektör gödka nner la röavtal öch betyg fö r la röavtalsstudier vid Å lands yrkesgymnasium. 

32§  Övriga bestämmelser som rör studier och 
undervisning  

Na rmare besta mmelser söm rö r studier öch undervisning besluts öm i la röplanens all-

ma nna del samt i  la röplanerna. 


